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CENÍK INZERCE 

 

Full banner 1170 x 300 px 4900 Kč/týden 

Post banner 265 x 265 px 3900 Kč/týden 

Sidebar banner 265 x 265 px 2900 Kč/týden 

Footer banner  292 x 292 px 2900 Kč/týden 

Video reklama 9900 Kč/týden 

PR článek (max. 1000 slov, 1 

fotografie) 

Profizóna 4900 Kč, Gastrolifestyle 3900 

Kč 

Recept (4x foto, max. 800 slov) 3900 Kč 

* Ceny jsou uvedené bez DPH. 

 

PROFIL 

 

 

Český online magazín pro gastronomicky zdatné specializovaný na oblast gastronomie.

Originální redakční obsah řazený do kategorií Profizóna, Aktuálně, Gastrolifestyle a 
Recepty oslovuje jak B2B segment, tak koncové spotřebitele. Články zůstávají 

v archivu webu a jsou vyhledatelné. Možnost využití redakční spolupráce.

Rostoucí zásah reálných uživatelů v cílové skupině 25-64 let (muži 56 %, ženy 44 %), 
odborníci a laici se zájmem o podnikání v gastronomii, hobby vaření a životní styl, 

vyučení/SŠ/VŠ vzdělání, Praha a regiony. 
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RESTMISTROVA STRUKTURA 

PROFIZÓNA přináší informace ze segmentu HoReCa v ČR i zahraničí, rozhovory 

s odborníky, reportáže z gastronomických akcí a představuje zajímavé 

gastronomické projekty 

AKTUÁLNĚ informuje o současném dění v gastronomii na zpravodajské bázi 

z B2B i B2C segmentu 

GASTROLIFESTYLE se zabývá tématy souvisejícími s gastronomií, životním 

stylem, zdravím a podobně. Poskytuje čtenářům servisní texty, rady, inspiraci i 

zajímavé poznatky z oboru. 

RECEPTY jsou kořením magazínu. Přinášejí tipy a návody na obohacení domácí, 

ale i profesionální kuchyně. Představují klasické i unikátní kombinace potravin, 

pokrmů, nápojů i jejich jednotlivých variací, tedy produktů souvisejících 

s kvalitním stravováním. 

 

 

PROČ SE STÁT PARTNEREM? 

 

ESTmistr je unikátní portál pro oblast gastronomie, který oslovuje 

aktivní uživatele z řad odborníků i laické veřejnosti.  

ESTmistr cílí na dobře profilovanou skupinu uživatelů. Počet 

návštěvníků portálu se každý měsíc zvyšuje. 

ESTmistr má kvalitní a originální redakční obsah. Přináší aktuální 

informace z oboru, praktické rady pro podnikání, recepty a 

tematické články pro všechny, kteří se chtějí v gastronomii zdokonalovat. 

ESTmistr spolupracuje s fundovanými odborníky z ČR i ze zahraničí. 
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https://www.restmistr.cz/category/profizona/
https://www.restmistr.cz/category/aktualne/
https://www.restmistr.cz/category/gastrolifestyle/
https://www.restmistr.cz/category/recepty/

